DRODZY RODZICE, KOCHANE DZIECI!

Dzień czwarty.
Data : 20.01.2022
Temat: Portret mojej babci i dziadka.

Drogi Rodzicu, bardzo prosimy o pomoc w realizacji zabaw :
przeczytaj polecenia, wiersz oraz zadaj dziecku pytania i posłuchaj
odpowiedzi. Pomóż w realizacji prac plastycznych.
Pani Gienia i Pani Marzenka
•

Gimnastyka

https://wordwall.net/pl/resource/8562359/gimnastyka-otw%C3%B3rzpude%C5%82ko
Ćwicz według wybranej liczby.
•

Wiersz „Była babcia i był dziadek” Dorota Kluska
- wiersz na dobry humor

Była babcia i był dziadek,
razem w jednym domu.
Babcia krząta się po kuchni
dziadek po kryjomu,
Czlap, człap, zmyka na kanapę,
w ręce ma pilota,
i do pracy, szczerze mówiąc
przeszła mu ochota.
Wytrzyj kurze , zamiast leżeć
ciągle na tapczanie.
Bardzo chętnie, lecz nie teraz,
coś mnie w kościach łamie.
Skocz do kiosku po gazetę…
Brzydka jest pogoda.
To poczytaj jakąś książkę.
E tam, czasu szkoda.
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Napraw szafką, obiecałeś!
I dotrzymam słowa!
Lecz nie teraz, może później…
Tak ciągle od nowa,
Babcia pyta, babcia prosi,
Dziadek śpi i chrapie.
Nie chce wstawać, całkiem
dobrze
jest mu na kanapie.
Nagle zjawia się w drzwiach
wnuczka!
Dziadek w gotowości!
I do wnuczki zaraz biegnie,
nie szczędzi miłości.
Powiedz mi dziecinko miła –
Dziadek wnuczki pyta.
Może bajki chcesz posłuchać,
chętnie Ci poczytam.
No a, może zatańczymy?
Nie łamie cię w kościach?
Skądże znowu!
Zrobię wszystko, dla miłego gościa.
Tak to właśnie z dziadkiem bywa…
W głowie się nie mieści.
Wpierw zmęczony, a dla wnuczki
Znów ma lat trzydzieści. (-:
- Pytanie
O co prosiła babcia dziadka?
Co odpowiadał jej dziadek?
Jak zachował się dziadek, gdy przyszła wnuczka?

•

Portret babci i dziadka

Narysuj portret dziadków i ozdób ramkę według własnych pomysłów. Może wydzieranka z
papieru kolorowego.
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•

Marsz pod dyktando

Utrwalenie stron (np. z frotką na lewej ręce)
Dziecko porusza się zgodnie z instrukcją osoby dorosłej.
-Idź w prawo 2 kroki…
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-Idź do przodu 3 kroki… do tyłu 1 krok…
- teraz 5 kroków w lewo, itd.

DRODZY RODZICE, KOCHANE DZIECI!

Dzień piąty.
Data : 21.01.2022
Temat: Dzień babci i dziadka
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Drogi Rodzicu, bardzo prosimy o pomoc w realizacji zabaw :
przeczytaj polecenia. Pomóż w realizacji prac plastycznych.
Pani Gienia i Pani Marzenka

•

Zaplanuj odwiedziny u babci i dziadka lub zadzwoń z życzeniami.
Przygotuj laurkę, powtórz wiersz, piosenkę i wszystko już gotowe.

•

Trochę matematyki na początek

Matematyczne wyliczanki:
Jabłko, gruszka i daktyle –klaśnij w ręce razy tyle (3 razy)
Kapusta i ogórek –tyle razy podskocz w górę (2 razy)
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Marchewka, pietruszka, bób –tyle razy przysiad zrób (3)
Kalarepka i mak –za uszy 2 razy się złap.
Wyliczanka
„Palce" Jeden palec, drugi, trzeci, tak umieją liczyć dzieci, czwarty, piąty palec
mam. Widzisz? Umiem liczyć sam.
Palce u rąk to nasze liczydło, możemy bawić się z dzieckiem w odejmowanie i
dodawanie w zakresie 10.

•

Wiersz, który można wpisać na laurkę.
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•

,,Zagadki - rymowanki”. Rodzic czyta zdanie , a dziecko udziela
odpowiedzi.

– Piotruś kochany lubi ………………./banany /
– Duży Tomek buduje …………………/domek /
– Kaczka to była…………………../dziwaczka /
– Zaprasza nas iglasty……………../ las /
– Dla ochłody zjadam………………./lody /
– Cielę wciąż językiem ………………./miele /
– Lata osa koło ……………………../nosa /
– Wrona była bez……………………/ogona /
– Jedźmy z górki na …………………/pazurki /
– Wlazł kotek na……………………/płotek /
– Mała Zosia to wielka ………………./samosia /
– Cicho myszy, bo kot………………../słyszy /
– Dobry dżem chętnie………………./zjem /.
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Świętujemy!!!

Do zobaczenia!
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